
Höstsolen
Lokala Hyresgästföreningen

Dojans informationsblad
nr 2 2008

Höstens och vinterns 
evenemang och träffar
– gäller ALLA boende!

Förjulfest torsdagen den
11 december klockan 18.00
Stövelvägen 12 (Dojans lokal)
Sedvanlig julstämning med 
mat och underhållningt! ��r��r 
att ingen ska lämna f�rjulfesten 
tomhänt måste alla som kom-
mer ha med sig en julklapp 
värd 25-30 kronor.
 Välkommen att p�nta fest-�nta fest-
lokalen från och med klockan 
17.00! Ta gärna med dig p�nt 
om du har något �ver. Vill duVill du 
hjälpa till med det praktiska får 
du gärna h�ra av dig till Gun 
Stellin på 08-19 87 62!

Lediga platser i keramiken!
Lokalen ligger i källaren på 
Pliggvägen 42. Intresserad? 
Ring Inga-Lill Käglefeldt: 08-
744 38 02! ��rst till kvarn...

Detta nummers innehåll:
– Vårens stambytesenkät
– Höstfesten (Lär känna ditt Solberga)
– Hör upp SL trafikplanering!

Rast och ingen ro på gården

”Obs! HUNDSKIT som ej plockats upp 
av hundägare” och ”MIN HUSSE tycker 
att lekande barn ska trampa i mitt bajs”...
Detta gäller på våra gårdar (bl a).

§ 6 att ha tills�n �ver husdjur så att inte 
djuret skadar eller f�rorenar lekplatser, 
trädgårds�tor eller andra utr�mmen samt 

att djuret inte springer l�st inom fastigheten 
eller orsakar st�rande oljud, att inte mata fåglar 
från f�nster, balkong eller på marken.

Ur Stockholmshems ordningsregler som 
baserats på lagtexten (2007:1150)
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Det är frågan när det gäller allmän-
n�ttan eller bostadsrättsf�rening. 
Själv f�redrar jag allmänn�ttan 

och det beror på att jag vill spendera 
mina surt f�rvärvade slantar på något 
annat än avgifter till en bostadsrätts-
f�rening och d�ra avbetalningar av 
banklån. Inte att tala om hur m�cket 
omkostnader det skulle bli f�r all ser-
vice i huset och i området! I dag ingår 
ju all service i h�ran.
 Ej att f�rgl�mma alla bostadsrätts-
f�reningar som har gått i konkurs på grund 
av okunnighet och inte minst spekulation 
av st�relserna i bostadsrättsf�reningarna!

Du vet väl att du som bostadsrättsin-
nehavare inte äger din lägenhet, utan en 
del av huset. Huset ägs ju av bostads-

Ordförande har ordet...
Att vara eller inte vara.
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rättsf�reningen.
 Vid en konkurs säljs huset f�r att 
skulderna ska kunna betalas så långt 
m�jligt. Huset återgår till att bli h�re-
shus och bostadsrättsinnehavarna blir 
h�resgäster och f�rlorar sin insats. 
Bostadsrättsf�reningen uppl�ses alltså, 
men de boende bor kvar med h�resrätt. 
Ingen enskild medlem ställs till svars f�r 
f�reningens lån, men blir alltså av med en 
hel del pengar. Dina lån hos banken står 
kvar och dem blir du inte fri från. Och så 
är du tillbaka på ruta ett. Men fattigare.

Men var och en g�r som den själv vill 
och tur är väl det. Tråkigt är bara att 
vi som redan valt h�resrätt riskerar att 
drabbas av att andra ändrar sitt val.
Gun Stellin, ordförande i LH Dojan

De lokala h�resgästf�reningarna 
Dojan och Kristallen kommer 
inom kort sända en uppropsskriv-

else till Trafikplaneringen SL, Älvsj� 
stadsdelsnämnd och f�rvaltning. I den 
f�reslås fem trafikl�sningar gällande 
kollektivtrafiken i Solberga.
 L�sningarna som f�reslås är baserade 
på de boendes f�rslag som uppkommit 
på våra boendem�ten.

Bygg ut kollektivtrafiken i Solberga!
Dagens kollektiva alternativ är allt för begränsade när vi snart 
är 9 000 boende som behöver ta oss till och från Solberga.    

(...) Vi som skriver under denna 
begäran representerar en stor del av 
Solbergas boende. Vi f�reslår f�ljande 
trafikl�sningar f�r SL:

1. ��rändra linjedragningen f�r buss 
161 att istället gå via �olkparksvägen i 
Solberga mellan Telefonplan och Älvsj� 
station. Turtätheten kan då �kas till 
en buss var 10-15 minut beroende på 
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Enkäten kring stamb�stena har 
mottagits väl. Det har kommit in 
ett sjuttiotal svar så långt och så 

sent som 31 oktober. De flesta verkar 
n�jda, trots att det på många ställen 
visat sig vara ett rent helvete. Detta 
framgår av kommentarerna.
 I ett fall har dock enkäten f�rkastats i 
sin helhet och skrivit att “SÅ ska inte en 
enkät g�ras”. Vederb�rande är välkom-
men att skriva till adressen nedan 
och tala om hur det ska g�ras inf�r 
nästa enkät som är planerad till våren!

Vi fortsätter att bearbeta enkätsvaren och 
räkna och skriva ihop och så småningom 
skall Stockholmshem få den i klump.

Stambytesenkäten
I våras delade LH Dojan ut en enkät för att få reda på hur 
stambytena påverkat vardagen för de boende.

 Du som genomlidit stamb�tet 
har �tterligare en chans att skriva 
om du kommit på n�a s�npunkter. 
Anmärkningsvärt var att många fler 
anmälde att saker skadats än de som 
säger sig ha fått ersättning f�r det.

Skicka dina synpunkter gällande 
stamb�tet till någon av våra brevlådor:

LH Dojan
Stövelvägen 12
126 40 Hägersten
eller via e-postadressen
dojan301@gmail.com

Seppo Mällki, kassör i LH Dojan

trafikantunderlaget.

2. ��rändra linjedragningen f�r buss 
147 att fortsätta från H�kmossens 
slutstation till Älvsj� station via den nu-
varande dragningen f�r 161 till Älvsj� 
station. G�r istället f�r denna bussllinje 
Älvsj� till slutstation. På så sätt  får 
också dessa resenärer f�rbindelse till 
pendeltågen samt alla busslinjer som 
utgår från Älvsj�.

3. Tillse att buss 142 anpassas till buss 
173 mot Skärholmen vid Älvsj� sta-

tion. Alternativt: Ett ännu bättre f�rslag 
är att låta buss 173 k�ra via Solberga till 
Skärholmen, istället f�r den nuvarande 
dragningen via Älvsj�vägen. Det ger 
ännu flera passagerare.

4. B�gg omgående fler c�kelparkeringar 
under tak vid Älvsj� station samt vid 
Telefonplan.

5. B�gg kollektiv fil så att bussen kan ta 
sig fram vid Västberga trafikplats.

LH Dojan och LH Kristallen  
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Höst-/Vårsolen/LH Dojan nås via:
– dojan301@gmail.com (e-post)
– 08-744 49 34 (tfn till lokalen)
– 08-19 87 62 (ordf. Gun Stellin)
Hyresgästföreningen centralt:
– 08-507 060 00 (växel)

S�ndagen den 14 september ord-
nade LH Dojan tillsammans med 
LH Kristallen årets sensommar-

fest med temat Lär känna ditt Solberga.
 Det bj�ds på underhållning både 
f�rstora och små. Blue Max spelade 
r�thm & blues, eldslukaren Linus, mi-
nitivoli  och tipsrundor. (Vi vet att det 
finns många talanger i Solberga varf�r 
ni gärna får h�ra av er till oss  via kon-
taktuppgifterna nedan om ni vill vara en 
del av framtida festers underhållning!)
 Huvudattraktionen var naturvand-

Lär känna ditt Solberga
Så löd den stora sensommarfestens tema i år. Ett drygt 
hundratal Solbergabor i alla åldrar kom till Kristallparken för 
att göra just det!

ringen i Solbergaskogen med Martina 
Kiibus från Natursk�ddsf�reningen 
som guide. Ut�ver ett rikt djur och fågel-
liv finns här även spännande fornläm-
ningar och gravfält från vikingatiden.

Ett stort tack till parkleken Kristallen 
f�r att ni alltid ställer upp och till Thai 
�ood On The Road f�r de uts�kta k�ck-
lingspetten i jordn�tssås. Likaså till alla 
andra funktionärer som hjälpte till!

Britt Hallén,
styrelseledamot i LH Dojan

Samtliga bilder: Göran Schüsseleder
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